
1 
 

Innkalling KD 4. juni 2021  
 

 

 

Innkalling  
  

Utvalg:  Trøndelag sørvest, kommunedirektørutvalget  
Møtested:  Teams   
Dato:   4. juni 2021  
Tidspunkt:  1000-1300  

  
 

Deltaker  Rolle  Info  

Beathe Sandvik Meland Kommunedirektør, Frøya   

Per Øivind Sundell Kommunedirektør, 
Rennebu   

 

Petter Lindseth Kommunedirektør, 
Skaun   

 

Ingvill Kvernmo Rådmann, Orkland    

Ingjerd Astad Kommunedirektør, Hitra    

Mons Otnes Kommunedirektør, 
Rindal   

 

Håvard Sagli Rådmann, Aure   

Anita Oterholm  Kommunedirektør , Heim   

   

Kari Frøseth  Daglig leder   

Line Raustein    Innføringsleder 
Helseplattformen  

Møter på sak  

Kristin Wangen   Kommunalsjef, Orkland  Møter på sak  

 

Saksliste  
 
KD  42/21 – Godkjenning referat 30.04. 2021  

Referat er vedlagt.  Dette er også tidligere utsendt for godkjenning 
 
Forslag til vedtak:  Referat godkjennes  
 
KD 43/21- Godkjenning av innkalling  

 
Forslag til vedtak: Innkalling godkjennes  
 
KD 44/21 – Mandat for kommunedirektørutvalget   

Saksbehandler: Kari Frøseth  
Dokumenter som følger saken: Utkast til mandat for diskusjon , forslag til utlysningstekst « rådgiver /  leder 
for helsesamarbeidet»  
 
Bakgrunn for saken:   
Sak 11/21 , 5. mars 2021: samarbeid, saksgang og roller i regionrådet - arbeid i kommunedirektørutvalget 
Diskusjon og forventningsavklaring  
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Det er flere nye medlemmer i kommunedirektørutvalget. I tillegg har det kommet innspill vedr. hvordan 
forumet bør fungere på en mest mulig effektiv måte.  
 
Oppfølging etter drøfting 5. mars 2021: Diskusjon omkring roller i regionrådet bla de ulike utvalg ( AU, 
Regionrådet og Kommunedirektørutvalget) sine roller. Det kan oppleves uklart hvordan saksgangen er i 
regionrådet. Kommunaldirektørene har ifølge kommuneloven møte og talerett i politiske utvalg, også i 
regionrådet (interkommunalt politisk råd. Kommunedirektørutvalget er et rådgivende organ. Ofte vil også 
vedtak i regionrådet måtte følges opp av medlemskommunene. Det er derfor viktig at et sakene 
behandles/diskuteres i kommunedirektørutvalget før AU og Regionrådet Det må også vurderes i hvilket 
utvalg de ulike sakene behandles  
Det utarbeides et mandat som beskriver kommunedirektørutvalget sin rolle i regionrådet / Interkommunalt 
politisk råd.  
Mandat diskuteres i kommunedirektørutvalget før det legges fram for AU. 
 
Forslag til vedtak:  
Mandat oversendes AU for godkjenning med de innspill som kommer i møtet. Saken sees i sammenheng 
med utvikling av rutiner for saksbehandling og saksbehandlingsmetodikk i Trøndelag sørvest.  
 
 
 
KD 45/ 21 – Samarbeidsavtale for helseledernettverket (15 min)  

Saksbehandler: Kari Frøseth  
Dokumenter som følger saken.  Samarbeidsavtale / mandat  ( ettersendes , er på «høring» i 
helseledernettverket),  forslag utlysningstekst  
 
Bakgrunn for saken:  
Historikk Helsesamarbeid i Orkdalsregionen  
Helsesamarbeidet i Orkdalsregionen (SiO) ble opprettet i 2012.  Det ble da etablert et 
vertskommunesamarbeid med politisk nemd. I 2016 kom St. Olavs Hospital med et initiativ til å utrede 
muligheten for å danne en felles mottaksfunksjon på Orkdal sjukehus.. Denne utredningen konkluderte 
med at det anbefales å opprette et samarbeid om felles drift av legevakt, akuttmottak og KAD-senger. 
Utredningen anbefaler at det skjer en driftsoverdragelse av legevakt og KAD-senger fra Orkdal kommune 
som vertskommune til St. Olavs Hospital. Etter hvert har man kommet til enighet om at regionrådet i 
Orkdalsregionen kan ta ansvar for utviklingsområdet innen helsesamarbeidet. Buan har vært tilknyttet 
Orkdalsregionen siden 1. januar 2018.   
Bjørn Buan har sagt opp sin stilling i Orkdalsregionen.  Han har takket ja til stilling som kommuneoverlege i 
Surnadal kommune.  Buans siste arbeidsdag i Orkdalsregionen er 30. april 2021.   Det er naturlig å se på 
helsesamarbeidet og hvordan dette skal organiseres framover.  Det ønskes innspill på dette fra 
kommunedirektørene i samarbeidskommunene. Det er bakgrunnen for denne invitasjonen.  
 
Vedtak i ekstraordinært møte i kommunedirektørutvalget 26. mars 2021 
 
Helseledernettverket får i oppdrag å lage forslag til mandat for helseledernettverket.   Mandat skal legges 
fram for kommunedirektørutvalget.   
Helseledernettverket får også i oppdrag å se på behov og forventninger knyttet til helsesamarbeidet i 
Orkdalsregionen.  Saken settes på dagsorden i Helseledernettverkets møte 8. april.  Mandat og notat med 
oppgaver og forventinger til helsesamarbeidet legges fram for kommunedirektørutvalget 30. april 2021.   
 
Det ble avholdt ekstraordinært møte i helseledernettverket 22. april 2021. Robert Øyum Jakobsen, 
utviklingsleder for Orkdal- ØY samarbeidet på oppvekstområdet innledet. Han orienterte om hvordan dette 
nettverket var organisert og hvilke oppgaver som lå i mandatet, både til samarbeidet og hans oppgaver.  
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Orkdal Øy har en samarbeidsavtale som ligger til grunn for samarbeider.  
Det er noe ulikt hvilke oppgaver og føringer som ligger til Ordal-Øy oppvekst sine oppgaver kontra 
helseledernettverket, men det er også mange fellestrekk i oppgaver, organisering, forventinger mm.  Bla 
ligger det forvaltning av økonomiske virkemidler til samarbeidet i Orkdal -Øy.    
Det kommer fram i dialogen at arbeid med barn og unge også er interessant i helsesamarbeidet og at det er 
mange fellesnevnere på dette området, bla knyttet til «kompetanseløftet». En samordning av ressursene i 
sekretariatet vil gi synergier i denne sammenhengen.  
Kristin Wangen gikk igjennom evaluering som er gjort i helseledernettverket. Dette samsvarer godt med de 
forventninger nettverket har til videre arbeid på helseområdet i 
 
Samarbeidsavtale er på nytt drøftet i helselederforumet ( sendt på « høring»)  27. mai 2021.  Saken legges 
fram for kommunedirektørutvalget 4. juni 2021.  Samarbeidsavtalen danner grunnlag for utlysningstekst  
« leder for helsesamarbeidet».  
 
 
Forslag til vedtak:   
Kommunedirektørutvalget vedtar samarbeidsavtale for helseledernettverket.  Saken sees i sammenheng 
med utvikling av rutiner for saksbehandling og saksbehandlingsmetodikk i Trøndelag sørvest.  
 
Kommunedirektørutvalget tar utlysningstekst til orientering og gir daglig leder i samarbeid med 
vertskommunen mandat til å foreta utlysning og tilsetting.   
 
 
KD 46/21- Beredskapsvakt legevakt  

Saksbehandler: Kristin Wangen  
Dokumenter som følger saken: Referat fra møte i arbeidsgruppen  
 
Bakgrunn for saken:  
Det ble i helseledernettverkets møte 6. april 2021 opprettet ei  arbeidsgruppe som skal utrede og  fremme 
forslag til løsninger på de to problemstillingene nevnt over. Arbeidsgruppa ble sammensatt av Kristin 
Wangen (Orkland. Leder gruppen), Milly Bente Nørsett (Heim), Ingrid Fagerli (evt utpekt representant fra 
Rennebu), Renate Loktu Sandvik (Frøya). 
 
Gruppen har hatt et møte og referat er vedlagt.   Saken er drøftet i Helseledernettverket 27. mai 2021 og 
gruppens tilrådning fikk der støtte.  
 
Kristin Wangen innleder i kommunedirektørutvalget.   
 
Forslag til vedtak:  
Kommunedirektørutvalget tar arbeidsgruppens innstilling til orientering  
 
KD 47/21 – Bekymringsmelding ØHD senger  

Saksbehandler:  Kristin Wangen  
Dokumenter som følger saken:  Utkast bekymringsmelding  
 
Forslag til vedtak:   
Bekymringsmelding oversendes Regionrådet for behandling 11. juni 2021 med de innspill som kommer 
fram i møtet. 
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KD 48/21 – helseplattformen – prosjektplan  

Saksbehandler: Line Raustein  
Dokumenter som følger saken: Prosjektplan  
 
Bakgrunn for saken:  
Saken ble behandlet i helseledernettverket 27. mai 2021.  
Line Raustein redegjør for prosjektplanen.   
 
Forsalg til vedtak:  
Prosjektplan vedtas i Regionrådet 11. juni 
Kommunedirektørutvalget foreslår et koordinert innføringsløp med tjuvstart på de aktiviteter som 
Helseplattformen anbefaler fra etter at alle kommunene har gjennomført politisk behandling.    
  
 
KD 49/21 – Helseplattformen statusrapport – orienteringssak  

Saksbehandler: Line Raustein  
 
Forslag til vedtak: saken tas til orientering  
 
KD 50/21 -Følgetjenesten for gravide -  statusrapport fra arbeidsgruppens arbeid  

Saksbehandler: Kari Frøseth  
 
Kort statusrapport etter arbeidsgruppens møte 31.05.21 
 
Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering  
 
KD 50/21-  SNP – Felles saksframlegg til gjennomlesing  

Saksbehandler Kari Frøseth  
Dokumenter som følger saken: Saksframlegg ettersendes.   
lenke til planutkast: https://indd.adobe.com/view/48bed690-636d-483c-b216-31a79392b369 
 
Bakgrunn for saken  
SNP ble sendt formannskapene i medlemskommunene til «høring» med frist 1. mai. Planen ferdigstilles nå 
med utgangspunkt dette og legges fram for regionrådet 11. juni før den sendes kommunestyrene til 
sluttbehandling.   
 
Saken er tidligere behandlet flere ganger i AU, regionrådet og kommunedirektørutvalget. 
Koronapandemien har ført til ferdigstilling er noe utsatt.  
 
Det arbeides med reiselivsstrategi i regi av Trøndelag Reiseliv. Den planlagte workshop som var berammet 
26. mai er utsatt til 23 juni som følge av pandemien. Det er gjennomført en kartlegging blant 
reiselivsaktører i regionen som skal danne grunnlag for workshop og strategiutvikling. Kapittel om reiseliv 
innarbeides i planen etter planlagt workshop.   Kapittel om samferdsel skal behandles i samferdselsutvalget 
10. mai.   
 
Forslag til vedtak:   
SNP og saksframlegg legges fram for regionrådet 11. juni  
 
 
 

https://indd.adobe.com/view/48bed690-636d-483c-b216-31a79392b369
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KD 51/21- Trøndelag som Europeisk matregion -  felles saksframlegg kommunene  

Saksbehandler: Kari Frøseth  
Dokumenter som følger saken: Felles saksframlegg Trøndelag som Europeisk matregion 
Bakgrunn for saken  
 
Forslag til vedtak:  Saken sendes regionrådet for behandling  
 
52/21- Orienteringssaker   

• Status nettsider – orientering  

• Representanter fra regionen til fagråd digitalisering (  se vedlegg vedr.  beskrivelse)   

• Felles høringer høsten 2021, ønske om gjennomgang i kommunedirektørutvalget i forkant av 
oversendelse til FK.   
 Møteprotokoll Hovedutvalg for næring 2019-2023 26.05.2021.PDF 
Regional plan for arealbruk - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no) 
 

• Årsrapport 2020- ettersendes etter behandling i AU   
  
 

 

 

 

 

 
 

orkdalsregionen.no 

file:///C:/Users/karifros/Downloads/MÃ¸teprotokoll%20Hovedutvalg%20for%20nÃ¦ring%202019-2023%2026.05.2021.PDF
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/regional-plan-for-arealbruk/

